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MACTAR Baseline 
 
Interviewer: Lees eerst de vraag voor en lees daarna alle antwoord-categorieën voor. Geef vervolgens de 
patiënt de gelegenheid om spontaan te reageren. Vul het nummer van het gegeven antwoord in het hokje in. 
 
 
 
1. Hoe was de afgelopen week uw algemene gezondheid? 

Vond u deze:  1.  Heel goed 
2.  Vrij goed   
3.  Niet zo goed    antw.: 

 
 
 
 
 
 
               ,        cm 
     zo goed als       zo slecht als    
     maar kan       maar kan 
 
 
 
 
 
 
 
 
2a. Denkt u dat u door de reuma moeite heeft met het doen van dingen of bezigheden die  
 u voordien zonder moeite deed? 
 

1. Nee 
2. Ja     antw.: 

 
 
 
 



Patiëntnr.: ……….., geboortedatum: …... / ….... / ……., visit: 0, datum afname: …... / …... / ……… 

 2

2b.  Kunt u mij zeggen om welke bezigheden het gaat? 
       Om u te helpen zal ik u enkele voorbeelden geven: 
 
 
Interviewer: Om een zo volledig mogelijke lijst van bezigheden te krijgen, dient u elk voorbeeld 
voor te lezen aan de respondenten. Schrijf elke door de patiënt genoemde bezigheid op in de tabel 
(volgende pagina). Voorbeelden: 
 
 
 
Heeft u door de reuma moeite: 
 
1. Met een bepaalde bezigheid binnenshuis, zoals koken of ander huishoudelijk werk? 
2. Met bezigheden die te maken hebben met aankleden, zoals knopen dichtmaken, een trui over 

het hoofd trekken etc.? 
3. Met bezigheden op het werk, buitenshuis, autorijden of ander vervoer, zoals fietsen? 
4. Met bezigheden op het gebied van vrijetijdsbesteding en hobby’s?  

Zowel sport zoals voetbal, zwemmen, als hobbies zoals naaien, houtsnijwerk maken. En op 
vakantie? 

5. Met een bepaalde sociale bezigheid zoals op bezoek gaan, een kaartje leggen, naar de kerk gaan 
etc.? 

6. Op het gebied van sexualiteit? 
7. Met uw voedingsgewoonten? 
8. Met uw slaapgewoonten? 
9. In uw omgang met de familie? 
 
Indien u samenwoont met echtgeno(o)t(e)/partner, heeft u: 
10.  Door de reuma moeilijkheden binnen de relatie met echtgeno(o)t(e)/partner? 
 
Indien u (ook) nog één of meer thuiswonende kinderen heeft, heeft u: 
11. Door de reuma moeilijkheden binnen de relatie met hen? 
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Bezigheden: 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Interviewer: Om de lijst met bezigheden te rangschikken op mate van belangrijkheid, dient u de 
onderstaande stappen te volgen:  
 
 
2c.  Kies uit deze lijst van bezigheden een ding dat u het liefst weer zonder pijn en ongemak 
       zou willen doen. 
 
Interviewer: Lees de lijst voor en laat hem zien aan de respondent. Zet een “1” in het hokje naast de gekozen 
activiteit. 
 
 
2d.  Na ……… (lees activiteit “1” voor), wat zou u daarna weer willen kunnen doen zonder  
       pijn en ongemak als gevolg van de reuma? 
 
Interviewer: Laat de lijst zien en lees hem voor, behalve activiteit “1”. Plaats een “2” in het hokje naast de 
gekozen activiteit. 
 
2e.  Na ………(lees activiteit “1” en “2” voor), wat zou u daarna het liefst weer willen kunnen 
doen zonder pijn en ongemak? 
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Interviewer: Laat de lijst aan de respondent zien. Lees de overgebleven bezigheden voor, behalve activiteit 
“1” en “2”. Zet een “3” in het hokje naast de gekozen activiteit. Ga zo door tot alle bezigheden 
gerangschikt zijn. 
 
 
3a.  In hoeverre bent u, over het algeheel genomen, tevreden met uw leven, met de  
       kwaliteit van uw leven? 

1. Helemaal tevreden  →  ga door naar vraag 4 
2. Vrij tevreden 
3. Niet zo tevreden    antw.: 

 
 
 
3b.  Is de reuma de reden dat u niet helemaal tevreden bent over uw kwaliteit van leven? 

0. Nee 
1. Ja      antw.: 

 
 
 
4a.  Wat vindt u van uw algehele lichamelijke functioneren? 
       Vond u de afgelopen weken uw lichamelijk functioneren: 

1. Goed → ga door naar vraag 5 
2. Redelijk tot goed 
3. Niet goed, niet slecht 
4. Matig tot slecht 
5. Slecht      antw.: 

 
 
4b.  Is de reuma de reden dat uw lichamelijk functioneren niet zo goed is als het zou  
       kunnen zijn ? 

0. Nee 
1. Ja      antw.: 

 
 
5a.  Hoe zou u uw algehele sociale functioneren van de afgelopen week willen noemen? 
       (Denk bijvoorbeeld aan de contacten op het werk, met vrienden of familieleden) 
       Vond u de afgelopen week uw sociaal functioneren: 

1. Goed → ga door naar vraag 6 
2. Redelijk tot goed 
3. Niet goed, niet slecht 
4. Matig tot slecht 
5. Slecht     antw.: 
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5b.  Is de reuma de reden dat uw sociaal functioneren niet zo goed is als het zou 
       kunnen zijn? 

0. Nee 
1. Ja      antw.: 

 
 
 
6a.  Hoe zou u uw algehele gevoelsleven van de afgelopen week willen noemen? 
       (Bedenk bijvoorbeeld of u zich doorgaans gelukkig voelt of opgewekt bent) 
       
       Vond u de afgelopen week uw gevoelsleven: 

1. Goed → sla vraag 6b over 
2. Redelijk tot goed 
3. Niet goed, niet slecht 
4. Matig tot slecht 
5. Slecht     antw.: 

 
 
 
6b.  Is de reuma de reden dat uw gevoelsleven niet zo goed is als het zou kunnen zijn? 
 

0. Nee 
1. Ja       antw.:    
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MACTAR Followup 
 
Interviewer: Lees eerst de vraag voor en lees daarna alle antwoord-categorieën voor. Geef 
vervolgens de patiënt de gelegenheid om spontaan te reageren. Vul het nummer van het gegeven 
antwoord in het hokje in. 
 
 
1a.  Hoe was de afgelopen week uw algemene gezondheid? 

Vond u deze:      1.  Heel goed 
2.  Vrij goed   
3.  Niet zo goed antw.: 

 
 
 
 
 
               ,        cm 
     zo goed als       zo slecht als    
     maar kan       maar kan 
 
 
 
 
1b. Heeft u sinds het eerste vraaggesprek veranderingen opgemerkt met betrekking tot de 

reuma? 
0. Nee 
1. Ja         antw.: 
  

 
 
1c. Kunt u zeggen wat er met betrekking tot de reuma is veranderd? 
 
............................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................ 
 
 

1d.   Als u terugdenkt aan hoe de reuma was gedurende de twee weken vóór u met het onderzoek 
begon: Hoeveel beter of slechter is het in het algemeen met de reuma gegaan? 

 
1.   Veel beter 
2. Beter 
3. Beetje beter   
4. Hetzelfde 
5. Beetje slechter 
6. Slechter 
7. Veel slechter         antw.: 



Patiëntnr.: ……….., geboortedatum: …... / ….... / ……., visit: 0, datum afname: …... / …... / ……… 

 7

U kunt zich misschien nog wel het eerste vraaggesprek herinneren waarin u aangaf met welke 
bezigheden u moeite had. Over de vijf belangrijkste stellen wij enkele vragen. 
 

2a. Is er sinds het eerste vraaggesprek iets veranderd in de moeite die u heeft met 
(bezigheid 1)? Heeft u: 
       1.   Minder moeite 

2. Dezelfde moeite 
3. Meer moeite           antw.: 

 
 

2b. Is er sinds het eerste vraaggesprek iets veranderd in de moeite die u heeft met 
(bezigheid 2)? Heeft u: 
       1.   Minder moeite 

2. Dezelfde moeite 
3. Meer moeite           antw.: 
 

 

2c. Is er sinds het eerste vraaggesprek iets veranderd in de moeite die u heeft met  
(bezigheid 3)? Heeft u:   

     1.   Minder moeite 
2. Dezelfde moeite 
3. Meer moeite           antw.: 

 
 

2d. Is er sinds het eerste vraaggesprek iets veranderd in de moeite die u heeft met 
(bezigheid 4)? Heeft u:  

      1.   Minder moeite 
2. Dezelfde moeite 
3. Meer moeite           antw.: 

 
 

2e. Is er sinds het eerste vraaggesprek iets veranderd in de moeite die u heeft met 
(bezigheid 5)? Heeft u:  

      1.   Minder moeite 
2. Dezelfde moeite 
3. Meer moeite   antw.: 

 
 
 

3a.   Hoe tevreden bent u, over het geheel genomen, over uw kwaliteit van leven? 
Bent u over de afgelopen week: 

1. Helemaal tevreden → ga naar vraag 3c 
2. Vrij tevreden 
3. Niet zo tevreden     antw.: 

 
 

3b. Is de reuma de reden dat u niet helemaal tevreden bent over uw kwaliteit van leven? 
0. Nee 
1. Ja       antw.: 

 
 

3c. Hoe tevreden bent u over de kwaliteit van uw leven? Is uw kwaliteit van leven sinds het 
eerste vraaggesprek: 

1.   Beter geworden 
2. Niet veranderd 
3. Slechter geworden  antw.:  
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4a. Hoe zou u uw algeheel lichamelijk functioneren willen noemen? 

Vond u de afgelopen week uw lichamelijk functioneren: 
1. Goed → ga naar vraag 4c 
2. Redelijk tot goed 
3. Niet goed, niet slecht 
4. Matig tot slecht 
5. Slecht    antw.: 

 
 
4b. Is de reuma de reden dat uw lichamelijk functioneren niet zo goed is als het zou 

kunnen zijn? 
 

0. Nee 
1. Ja     antw.: 

 
 
4c. Is uw lichamelijk functioneren sinds het eerste vraaggesprek: 
 

1.   Beter geworden 
2. Niet veranderd 
3. Slechter geworden  antw.: 

 
 
 
 
 
5a. Hoe zou u uw algeheel sociaal functioneren willen noemen? 

(Denk bijvoorbeeld aan de contacten op het werk, met vrienden of familieleden)   
Vond u de afgelopen week uw sociaal functioneren: 

1. Goed → ga naar vraag 5c 
2. Redelijk tot goed 
3. Niet goed, niet slecht 
4. Matig tot slecht 
5. Slecht    antw.: 

 
 
5b. Is de reuma de reden dat uw sociaal functioneren niet zo goed is als het zou kunnen 

zijn? 
 

0. Nee 
1. Ja     antw.: 

 
 
5c. Is uw sociaal functioneren sinds het eerste vraaggesprek: 
 

1.   Beter geworden 
2. Niet veranderd 
3. Slechter geworden  antw.:  
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6a. Hoe zou u uw algehele gevoelsleven willen noemen? 

(Bedenk bijvoorbeeld of u zich doorgaans gelukkig voelt of opgewekt bent) 
Vond u de afgelopen week uw gevoelsleven: 

1. Goed → ga naar vraag 6c 
2. Redelijk tot goed 
3. Niet goed, niet slecht 
4. Matig tot slecht 
5. Slecht    antw.: 

 
 
6b. Is de reuma de reden dat uw gevoelsleven niet zo goed is als het zou kunnen zijn? 
 

0. Nee 
1. Ja     antw.: 

 
 
6c. Is uw gevoelsleven sinds het eerste vraaggesprek: 
 

1.   Beter geworden 
2. Niet veranderd 
3. Slechter geworden  antw.: 

 
 


